Fiskeridirektoratet
postmottak@fiskeridir.no
Trondheim, 11.12.2015
Begrensning av bifangst i fisket etter vassild
Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norske Sjømatbedrifters landsforening, Pelagisk Forening og Sjømat
Norge (heretter organisasjonene) vil med dette gi et felles og omforent innspill i den pågående
diskusjonen om reguleringer av vassildfisket. Vi viser til møte avholdt mellom Fiskeridirektoratet og
næringen 1. oktober, Fiskeridirektoratets fremlegg og diskusjonen på reguleringsmøtet 5. november
og nytt møte 8. desember.
Organisasjonene deler Fiskeridirektoratets målsetting om at vassildfisket må gjennomføres med
minst mulig innblanding av andre arter, og er innstilt på bidra til å finne hensiktsmessige tiltak for å
nå målet. Det er samtidig viktig at tiltakene står i et rimelig forhold til fiskeriets særpreg, og utformes
slik at de ikke unødig hindrer fiskeriet. Vassildfiskeriet er viktig både for fartøyene som deltar og for
fiskeindustrien på land. Vassild er en verdifull ressurs for den norske sjømatnæringen, og vi håper
med dette innspillet å kunne bidra til en konstruktiv løsning.
Stenging og åpning av fiskefelt (RTC)
Et system med avgrenset og tidsbegrenset stenging av områder basert på innblanding av andre arter
kan være et hensiktsmessig tiltak for å begrense innblandingen. Det er avgjørende at kriteriene som
regulerer eventuelle stenginger, utformes basert på særtrekkene i vassildfisket og tar utgangspunkt i
praktiske erfaringer fra vassildfisket. Vi minner her om at formålet ikke primært er en biologisk
begrunnet beskyttelse av andre arter, men å unngå bifangst. Dette gjør at RTC-kriteriene må
utformes annerledes enn for eksempel i rekefisket hvor hensynet til yngel og småreker er
avgjørende.
Fiskeridirektoratets forslag om å kunne stenge felt dersom bifangsten overstiger 500 kg samfengt av
andre fiskeslag er etter vår vurdering for restriktivt, og medfører en overhengende fare for
omfattende stenginger. Basert på diskusjonene vi har hatt i de tidligere nevnte møtene er vårt
forslag at stengingskriteriet settes til 5% av torsk, hyse og sei samfengt i vekt av den enkelte fangst,
og at uer holdes utenfor. Det kan eventuelt settes et separat stengingskriterie for uer, som også bør
være 5%. Videre vil vi igjen understreke betydningen av at områdene som stenges ikke er for store,
og at det tas hensyn til bunntopografien i det aktuelle området. Det stengte området bør automatisk
åpnes etter 7 dager.
Minstemål
Vi mener det bør foretas en grundigere vurdering før det eventuelt fastsettes et minstemål for
vassild, og har merket oss at Fiskeridirektoratet vil komme tilbake til dette på reguleringsmøtet våren
2016. I denne sammenheng bør det også foretas en mer omfattende prøvetaking og næringen er
innstilt på å bidra i den sammenheng med å stille personell, utstyr og anlegg til disposisjon for å
gjennomføre målinger.

Oppmalingsforbud
I dag går omtrent all vassild til konsum, og oppmalingsforbudet har således mindre betydning i
praksis. Vi kan imidlertid ikke se at det foreligger spesielt gode grunner til å opprettholde forbudet,
og mener dette trygt kan fjernes.
Andre tiltak
Innføring av faste fartøykvoter vil i seg selv være avhjelpende for gjennomføringen av fisket, og gjør
at fartøyene i større grad kan planlegge og gjennomføre fiskeriet ut fra hensynet om å unngå
bifangst. Et tidligere oppstartstidspunkt kan også ha en viss effekt, men av hensyn til
markedssituasjonen bør ikke fisket starte tidligere enn 1. februar. Alle områder som er aktuelle for
vassildfiske må åpnes samtidig.
Organisasjonene håper det innenfor de konkrete forslagene vi her har fremmet vil være mulig å
komme frem til løsninger som vil redusere innblanding av hyse, sei og uer i vassildfisket, samtidig
som det fortsatt er mulig å drive et effektivt og lønnsomt fiske som har stor verdi for både fiskeflåten
og fiskeindustrien. I og med at det meste av vassildfisket er avsluttet innen utgangen av første halvår
vil det være naturlig at det foretas en evaluering av de innførte tiltakene i forbindelse med
Reguleringsmøtet i juni 2016.
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